MEDIATIEDOT 2018

1. Printtilehden postitettu jakelu

5%

Lehden painosmäärä kokonaisuudessaan on 7 000 – 9 000 kpl,

20%

Aikakauslehtien liiton jäsen

josta nimikkeellisenä postitusjakeluna 5 000 kpl/nro.

8%

Printti jaetaan nimikkeellisenä suorapostina arkkitehtuurin, julkisrakentamisen

15%

ja -tilasuunnittelun ammattilaisille. Lehden vastaanottajat työskentelevät
60%

valtakunnallisesti toimivissa yrityksissä ympäri Suomea.

26 %

Arkkitehdit, Rakennusarkkitehdit ja Rakennesuunnittelijat 60%
Sisustusarkkitehdit- ja tilasuunnittelijat 15%
Rakennuttajat ja rakennusliikkeiden hankinta- ja projektipäälliköt 20%
Kiinteistöomistajat ja -päälliköt 5%

Tutkitusti yli
30 000 lukijaa,
joista 90 %
päättää yksin tai
osallistuu
hankintapäätöksiin
työssään.

66 %

2. Sähköisen e-lehden jakelu
33%

24%

Lehden sähköinen näköisversio lähetetään nimikkeellisesti yli 20 400 alan ammattilaisen
sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen jakelu on kohdennettu yllä olevan kohderyhmän lisäksi
sellaisille henkilöille yrityksissä, jotka toimivat osittain arkkitehtuurin, tilasuunnittelun ja

11%
7%

julkisrakentamisen parissa. e-lehteä jaetaan myös Facebook ja Twitter -sivuillamme. e-lehdet

25%

ovat avoimesti luettavissa verkossa, maksutta ja ilman tunnuksia. 85 % lukijoista arvostaa tätä,
Lukijatutkimus 2014. Avoin lukumahdollisuus tarjoaa mainostajalle linkitysmahdollisuuden omille

Arkkitehdit, Rakennusarkkitehdit ja
-Insinöörit sekä Rakennesuunnittelijat 33%
Sisustusarkkitehdit- ja tilasuunnittelijat 7%
Rakennuttajat ja rakennusliikkeiden
hankinta- ja projektipäälliköt 25%
Kiinteistöomistajat ja -päälliköt 11%
Numerokohtainen teemapostitus 24%

Arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkirakentamiseen erikoistunut toimialamedia.

nettisivuille, uutiskirjeisiin, sosiaaliseen mediaan yms.

3. Painetun lehden numerokohtainen
teemapostitus ja messujakelut
2 000 – 3 000 kpl/nro.

Median tavoittama kohderyhmä käsittää mm. Suomen arkkitehtiliiton jäseniä, rakennusarkkitehtejä- ja insinöörejä,
rakennesuunnittelijoita, sisustusarkkitehtejä (SIO ry), tilasuunnittelijoita, sisustussuunnittelijoita (SI ry), alue- ja maisema-

Lukijatutkimus 2014

arkkitehtejä, arkkitehtiopiskelijoita, rakennuttajia, rakennuttajakonsultteja, rakennusliikkeiden hankinta- ja projektipäälliköitä
sekä valikoituja kiinteistöomistajia ja -päälliköitä. Painetulla lehdellä on yli 30 000 lukijaa jonka lisäksi printtiä vastaavaa

Tutkimus selvitti lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöistä ja ulkonäöstä.
Kohderyhmänä oli prointerior-lehden nimellään saavat arkkitehtuurin, tilasuunnittelun ja
julkirakentamisen ammattilaiset. Lukijatutkimus toteutettiin viikoilla 48–49 Promenade
Research Oy:n toimesta. Huomionarvoista tutkimuksessa: prointerior-lehden avointa ja
maksutonta e-lehden lukumahdollisuutta arvostaa 85 % vastaajista. Esimerkkinä arkkitehdit,
suunnittelijat ja rakennushankkeiden päätöksentekijät voivat jakaa e-lehden juttuja
eteenpäin kollegoilleen. Huomioitavaa on myös se, että lehden lukijakunta on nuorentunut,
31% vastaajista on alle 40-vuotiaita. Lisätietoa tutkimuksesta antaa Tuotepäällikkö.

näköislehteä jaetaan e-lehtenä yli 20 400 alan ammattilaiselle. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 2000.
www.prointerior.ﬁ/lehti
Kaikissa vuoden numeroissa käsittelemme sekä eksterioori että interiööri-asioita.

Kiinnostuitko?

Teemojen osalta käsittelemme suomalaista arkkitehtuuria ja julkitilarakentamista, julkisivurakentamista,

Lisätietoa antaa:

toimisto-, kokous- ja koulutustiloja ja -rakennuksia – liike-, vapaa-ajan ja matkailun tiloja ja rakennuksia

Tuotepäällikkö

– kasvatuksen ja kulttuurin tiloja ja rakennuksia – hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tiloja ja rakennuksia.

Tom Appelroth

Syvennymme alateemoissa rakennussuunnitteluun, rakenteisiin, pintaratkaisuihin, julkisivuihin,

tom@publico.com

valaistukseen ja talotekniikkaan, kalusteisiin ja tilaosiin sekä tekstiileihin. Teemat painottuvat eri

puh. 020 162 2250

N= 642

”prointerior-lehdellä
on jo yli 30 000
lukijaa”
Lukijamäärät keskimäärin
4,3 hlö / yksittäinen lehti

90%

/ Promenade Research Oy
päättää yksin tai osallistuu
hankintapäätöksiin
työssään

numeroissa sisältösuunnitelman mukaisesti.

62%

Sisältösuunnitelmasta lisätietoa antaa Tuotepäällikkö.

nro

*alateemat, tapahtumajakelut, tutkimukset

1/2018

2/2018

3+4/2018
Lisäpainos

5/2018

79%
ilmestyy

aineistopäivä

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Tuotepäällikköön.
Stockholm Furniture Fair, Heimtextil, interior + exterior arkkitehtuuria,
suunnittelua ja rakentamista yms.
tapahtumajakelu: Sisäilmastoseminaari 2018 Hki, Ecommerce + Shop Tech Hki

vk 10

kts. tilausvahvistus

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Tuotepäällikköön.
Light+building 2018 Frankfurt, interior + exterior arkkitehtuuria,
suunnittelua ja rakentamista
kattorakentaminen, julkisivut, eristäminen ja energiatehokkuus yms.
(MLT) Mainonnan Laatu Tutkimus

vk 20

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Tuotepäällikköön.
Työympäristöt, akustiikka, design, interior + exterior arkkitehtuuria,
suunnittelua ja rakentamista yms.
tapahtumajakelu: ID Helsinki 2018, Habitare PRO 2018, FinnBuild 2018

vk 36

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Tuotepäällikköön.
Interior + exterior arkkitehtuuria, suunnittelua ja rakentamista yms
(MLT) Mainonnan Laatu Tutkimus

vk 49

*muutokset mahdollisia, lisätietojen osalta käänny numerokohtaisissa teemoituksissa Tuotepäällikön puoleen

voi hyödyntää lehdessä
esiteltyjä tuotteita, ratkaisuja
ja palveluita työssään

69%
mielestä lehden artikkelit ovat
ammattimaisesti toimitettuja

91%
pitää lehden aiheita
mielenkiintoisina

Alle
40v.

kts. tilausvahvistus

73%
pitää lehteä visuaalisesti
kiinnostavana

90%
on tyytyväisiä prointeriorlehteen kokonaisuutena

31%

69%
on hankkinut lisätietoa lehdessä
olleen jutun perusteella

Yli
50 hlö

32% 36%

on hankkinut lisätietoa lehdessä
olleen mainoksen perusteella

Alle
10 hlö

32%

32%

41–50v.

10–50 hlö
työskentelee yrityksessä, jonka koko on

86%
suosittelisi prointerior-lehteä
kollegalle ja alan asiantuntijalle

kts. tilausvahvistus

85%
kts. tilausvahvistus

arvostaa maksutonta ja
avoimesti verkossa luettavissa
olevaa e-lehteä

1/2

64%
printti
mieluisin lukutapa:
1.printti
2.kannettava/pöytätietokone
3.tabletti
4.älypuhelin

84%
93%
kokee saavansa
hyödyllistä tietoa
ammattilehdestä

mielestä uutiskirje
on hyvä tapa saada
informaatiota
ammattiaan
käsittelevistä aiheista

82%
mielestä ammattilehdestä
saatavaa tietoa on
vaikeaa löytää muualta

mielestä
prointerioruutiskirje on
helposti luettava
ja visuaalisesti
kiinnostava

83%

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

NÄKÖKULMA

NÄKÖKULMA

KUVAT: HENRI KESKI-SIKKILÄ

ILMOITUKSET

Tanja Kläusler
toimitusjohtaja
Oﬁsea Oy

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltävään aiheeseen tai kirjoitus muuten
Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

Hinta: 2 310 €
1/1 sivua: Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.
Hinta: 2 950 €

SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄ ergonomia on lyönyt isosti
läpi jo pitkän aikaa sitten. Käy vaikeaksi löytää enää toimistoa, jossa töitä
tehdään ”vanhan koulukunnan” kalusteiden keskellä. Kenenkään tuskin
tarvitsee istua huonolla tuolilla, jos ei niin välttämättä halua. Toimistoissa
on opeteltu käyttämään tuoleja, jotka tukevat liikettä – ja auttavat työntekijöitä keskittymään ja jaksamaan.
Tätä taustaa vastaan on vaikea tajuta, miten erilainen tilanne on koulumaailmassa. Joskus tuntuu, että lapsilla voi olla käytössään vaikka
kuinka vanhat ja keikkuvat pulpetit ja tuolit, ilman että kukaan noteeraa asiaa. Kuitenkin myös lapsilla on oikeus ergonomisiin, liikettä tukeviin
kalusteisiin. Oikeus – ja ehkä jopa suurempi tarve.
Jonkin aikaa sitten meiltä lähti tuoli koeistuttavaksi erääseen kouluun.
Palaute jäi mieleen: tuolin luokkaansa saanut opettaja kertoi laittaneensa
sen vilkkaimman oppilaansa alle. Ja miten kävi? – Turha venkoilu ja velmuilu jäi pois ja lapsi oppi keskittymään aivan uudella tavalla. Muutoksesta vaikuttunut opettaja kysyi, josko tuolin saisi pitää.
Meillä Oﬁseassa on pitkä kokemus julkiskalusteiden puolelta ja yritysmaailmasta, mutta yhä enemmän fokus kääntyy koulumaailmaan, jonka
murros tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Uudet oppimisympäristöt ovat päivän sana ja esimerkiksi digitaalisuus valtaa alaa – mutta kalustepuolella on tavallaan olemassa kahden kerroksen väkeä. On koko ajan

KOLUMNI

näkökulma | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

1/2 sivua
pysty
110 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
2 310 €

UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT TULEVAT – JA MYÖS
KALUSTEPUOLELTA LÖYTYY JO TODELLISIA
EDELLÄKÄVIJÄKOULUJA, SANOO TANJA KLÄUSLER

1/2 sivua: Tekstin pituus noin 150 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

1/1 sivua
195 x 260 mm
2 950 €

1/1 sivua
230 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
2 950 €

2/1 sivua 460 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
3 590 €

1/2 sivua
pysty
95 x 260 mm
2 310 €

ERGONOMIA ESIIN

ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

kasvava edelläkävijäkoulujen joukko ja sitten on – yhä edelleen – iso liuta
konservatiivisempia kouluja.
Yksi selkeä pioneeri on Kokkolan Isokylän koulu, joka on panostanut
muunneltavuuteen, monikäyttöisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Uuden koulun
– tai tarkemmin ottaen monitoimikeskuksen – tilat on esimerkiksi jäsennetty soluihin lasten iän ja toiminnan mukaisesti, jolloin työrauha on taattu
kaikille.
Isokylän koululta otettiin meihin yhteyttä, kun toisen paikallisen opinahjon, Lucina Hagmanin koulun, väki oli ensin suositellut tuolejamme.
Keskusteluissa Isokylän koulun kanssa oppilastuoliksi valikoitui PantoMove, joka toimii tavallaan kuin jumppapallo: se tukee lapsen luonnollista
tarvetta liikkumiseen ja poistaa samalla häiriöliikettä.
Muotoilija Verner Pantonin suunnittelemassa PantoMove-tuolissa on
3D-keinumekanismi, joka stimuloi oikeaoppista istumista ja selkärangalle
terveellistä asentoa. Dynaaminen tuoli seuraa kehon jokaista liikettä ja
istuinosa reagoi niihin luonnollisesti – kallistuen eteen- ja taaksepäin sekä
sivusuuntiin. Tuoli antaa istujalleen luonnollisen liikkumavapauden ja tuen,
eivätkä lihakset pääse jumittumaan. Tuolin kautta aktivoidaan myös kehoa
ja aivoverenkiertoa, mikä taas on omiaan parantamaan koululaisen huomio- ja keskittymiskykyä.
Tässä tuoliprojektissa yhteistyö Isokylän koulun kanssa oli tiivistä ja
välitöntä. Pian huomattiin tarvetta myös räätälöinnille: tuoli oli optimoitu
käytettäväksi vähän korkeampien pöytien kanssa, mutta se taas ei sovi
aivan pienille oppilaille. Tähänkin löydettiin toimiva ratkaisu, jonka ansiosta
myös kaikkein pienimmät voivat tuolia kätevästi käyttää.
Lopulta kesällä 2015 toimitimme Isokylän kouluun mustat PantoMove-tuolit kaikille oppilaille. Tuolit ovat olleet nyt käytössä koko syyslukukauden sekä kevätlukukauden alun – ja palaute on ollut erittäin hyvää.
Tuolit ovat oma, tärkeä palanen koko koulun oppimiskonseptissa.
Isokylän koulussa on hienoa sekin, että lapsi voi siirtyä päiväkodista
esiopetuksen kautta alakouluun ja jatkaa samassa talossa aina yläasteen
loppuun. Näin syntyy oiva opintoputki. Kokkolassa ajatellaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuuksien kautta – ja sama asenne on leviämässä maahan
laajemminkin.
Keskustelu uusista, paremmista oppimisympäristöistä jatkuu edelleen. Toivoa sopii, että ergonomian ja jaksamisen kaltaiset teemat nousevat enemmän tapetille jatkossa. Jo tällä hetkellä on selvää, että monet
koulut haluavat ja aktiivisesti hakevat uusia ratkaisuja myös kalustepuolella. Kalustetoimittajien on vastattava tähän huutoon tarjoamalla tuoreinta
tietoa ja osaamista kouluväen käyttöön.
Yhdessä tekemällä päästään parhaisiin tuloksiin. Q
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Mielipide kirjoitus, joka saa herätellä lukijaa aiheen

1/2 sivua
vaaka
230 x 148 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 310 €

1/8 sivua
pysty
48 x 126 mm
935 €
1/2 sivua
vaaka
195 x 126 mm
2 310 €

1/4 sivua
95 x 126 mm
1 210 €

Jyrki Kilpikari
Ecophon
www.ecophon.ﬁ

Kirjoittaja on terveydenhuollon
tiloihin erikoistunut konseptikehittäjä
Ecophonilta.

RAUHAA POTILASTYÖHÖN JA
PARANEMISEEN

1/8 sivua
vaaka
95 x 63 mm
935 €

Sairaaloissa ja terveydenhuollon tiloissa potilaat tarvitsevat lepoa ja yksityisyyttä.
Työntekijöille meluton ympäristö on työ- ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeä.
Hyvällä akustiikkasuunnittelulla päästään optimaalisen ääniympäristön lisäksi
kustannustehokkaaseen lopputulokseen.
TERVEYDENHUOLLON TILOISSA melutaso voi helposti nousta
häiritseväksi, sillä niissä suositaan kovia pintoja tiukkojen hygieniavaatimusten takia. Huono puoli on olematon äänenvaimennus. Lisäksi tiloissa
on paljon erilaisia ääntä pitäviä laitteita ja runsaasti ihmisiä.
Riittävä äänenvaimennus potilashuoneissa ja käytävillä takaa potilaiden kaipaaman levon ja edesauttaa paranemista. Myös potilaiden yksityisyys on tärkeää. Vastaanotossa, potilashuoneissa ja joskus myös käytävillä käsitellään potilaiden henkilökohtaisia terveysasioita. Hyvällä
äänenvaimennuksella estetään keskusteluiden kantautuminen etäämmälle ja ulkopuolisten korviin.
Rauhallisissa tiloissa henkilökunnan on mukavampi työskennellä,
stressi vähenee ja keskittymistä vaativista työtehtävistä suoriudutaan
paremmin. Meluttomuus on myös potilasturvallisuustekijä, sillä riski virheisiin pienenee.
Hyvällä suunnittelulla paras lopputulos
Terveydenhuollon tilojen suunnittelussa on huomioitava kaikki käyttäjäryhmät ja luotava myös ääniympäristöltään mahdollisimman optimaaliset tilat.
Kun akustiikkasuunnittelu otetaan osaksi projektia alusta lähtien, saadaan
paras ja kustannustehokkain lopputulos.
Aikataulutus ja suunnitelmallisuus ovat usein pahin kompastuskivi terveydenhuollon tilojen akustiikkasuunnittelussa.
Hyvä akustiikka ei maksa enempää, kunhan se huomioidaan riittävän
varhain. Akustiikkamateriaalit ovat huoneen pintamateriaaleja ja ne integroituvat osaksi sisustusta.

Akustiikan korjaaminen onnistuu myös jälkikäteen, mutta estetiikka
on vaikeaa saada silloin optimaaliseksi. Tyylikkäin ulkonäkö ja paras kustannustehokkuus saadaan huomioimalla akustiikkaratkaisut jo suunnitteluvaiheessa.
Terveydenhuollon tilojen akustiikka ei sinänsä ole vaikea suunniteltava, kunhan se tehdään riittävän varhaisessa vaiheessa. Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla akustiikkatuotteilla saadaan äänitaso paikallisesti laskettua ja äänen kantautuminen tiloista toisiin estetään.
Hyvä ääniympäristö ei ole vain äänenvaimennusta. Tietyissä tiloissa,
kuten leikkaussaleissa ja toimenpidehuoneissa, on työn tarkkuuden ja
nopeatempoisuuden takia tärkeää, että äänet kuuluvat hyvin ja selkeästi.

tiimoilta. Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan
esittely maksimissaan 30 sanaa. Kirjoittajan kuvan tulee
olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.
Hinta: 2 950 €

Ympäristöystävällinen tulevaisuus
Perustrendi tällä hetkellä on kaiken tilankäytön ja rakentamisen ympäristöystävällisyys. Se ohjaa suunnittelua, rakentamista ja materiaalivalintoja.
Ympäristöystävällisyyttä on myös se, että tiloja käytetään tehokkaasti. Hyvällä suunnittelulla ja tilankäytön tehokkuudella voidaan säästää
kustannuksissa rakentamisvaiheessa ja valmiin rakennuksen käytössä.
Samalla ympäristövaikutukset pienenevät.
Rakennuksen elinkaari on oleellinen osa ympäristöystävällisyyttä. Terveydenhuollon tiloissa tämä tarkoittaa, että pintamateriaalien on kestettävä kulutusta, pesua ja jopa voimakasta desinﬁointia. Myös akustiikkalevyjen pitää täyttää nämä vaatimukset. Näin luodaan terveyttä edistävä
ja rauhallinen ympäristö, jossa niin potilaat kuin henkilökuntakin voivat
hyvin. Q

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan
Hallinto- ja kulttuurisiiven väliin jää katettu ulkotila,
jossa voidaan järjestää erilaisia yleisötapahtumia.
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KUPARIRAKENTEITA KORSIKALLE

VALOISAMPAA TULEVAISUUTTA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN
KUVAT: AURUBIS FINLAND OY / LABOPHOTO MURACCIOLI

1/3 sivua
kapea vaaka
195 x 83 mm
1 540 €

1/3 sivua
kapea pysty
60 x 260 mm
1 540 €

1/3 sivua
pysty
80 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 540 €

1/3 sivua
vaaka
230 x 97 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 540 €

Määräpaikka
korotus
+15%

KOHTEESSA MUKANA

Etusisäkansi
3 395 €
Takasisäkansi
3 395 €
Takakansi
3 590 €

Helvarin valaistuksenohjausjärjestelmän avulla saavutetaan
kiinteistöissä mittavaa energiansäästöä

Korsikan saaren länsirannikolla sijaitsevaan Porticcion kaupunkiin valmistui vuonna 2014 uusi,
nykyaikainen ja näyttävä hallinto- ja kulttuurikeskus. Uudiskohteeseen kuuluu kaksi erillistä
rakennusta, joita yhdistää Aurubis Finlandin toimittama kuparikatto. Myös graniittijulkisivuissa
on kuparia. Talojen väliin jää katettu ulkotila, jossa järjestetään erilaisia yleisötapahtumia.

TEKSTI: LAURA LAAKSO
KUVAT: SINI PENNANEN

RANSKALLE KUULUVALLA Korsikan saarella Välimerellä on useita
turistien suosimia rannikkokaupunkeja. Yksi niistä on pikkukaupunki
Porticcio. Sen asukasluku on 10 000, mutta turistikaudella asukkaiden
määrä kuusinkertaistuu.
Koska kaupungin virkamiesten toimipisteet olivat liian syrjässä kaupungin laitamilla, uuden hallintokeskuksen rakentaminen Porticcioon tuli
2010-luvun alkupuolella ajankohtaiseksi. Saman rakennuskokonaisuuden
yhteyteen päätettiin sijoittaa myös kulttuurikeskus.

Oletteko mukana lehdessä esiteltävässä projektissa tai onko teillä

Huolellista suunnittelua
Kuparirakentamisen tuotteisiin erikoistuneen Aurubis Finland Oy:n
myynti- ja projektipäällikkö Juha-Pekka Susi kertoo, että Porticcion hallinto- ja kulttuurikeskusta suunniteltiin lähes parin vuoden ajan ennen
rakennustöiden aloittamista. ”Arkkitehdeillä oli kylläkin rakennuksesta
selvä visio, mutta yksityiskohdat ja eri vaihtoehdot selvitettiin ja harkittiin
huolellisesti”, Susi toteaa.
Koska uudisrakennuksen katossa ja julkisivuissa on paljon kuparia,
Aurubis Finland oli osaltaan mukana suunnittelussa ja rakenneosien toimituksessa. ”Varsinkin alakatossa ja julkisivuissa on käytetty kuparirakenteita. Toki monissa rakennuksissa on kuparijulkisivuja, mutta kupari alakatossa on hieman harvinaisempi ratkaisu”, Susi mainitsee.
Rakennuskompleksin suunnittelivat Amelia Vergeot-Tavelia
AM & Co Architecture -toimistosta sekä François Casalonga CFL:stä.
Molemmat ovat korsikalaisia arkkitehtejä, joiden suunnittelutoimistot ovat
Aix-en-Provencessa Etelä-Ranskassa. Rakennuspaikaksi valittiin
Place Saint-Laurent, suurikokoinen aukio Porticcion koulutalon vieressä.
Lähistöllä ovat myös vapaa-ajan keskus sekä päiväkoti.

omasta takaa kiinnostava projektikohde? Tuokaa osaamisenne ja
tuotteenne esille hyvin edenneen projektin kautta.
Hinta: 1/2 sivua 2 310 €, toimittajan kirjoittamana 2 610 €

Kestäviä materiaaleja
Uuden hallinto- ja kulttuurikeskuksen yhtenä rakennusmateriaalien valinta
perusteena oli se, että niiden on kestettävä aikaa ja ankaraa meri-ilmastoa. ”Kuparin lisäksi julkisivuissa on luonnonkiveä, paikallista vaaleaa
graniittia. Koska valitut materiaalit ovat käytännössä lähes ikuisia, julkisivuja ei periaatteessa tarvitse korjata ainakaan seuraavaan sataan vuoteen”, Susi kiittelee materiaalivalintoja.
”Rakennuspaikalta on vain noin 200 metriä Välimeren rantaan, joten
ilmaston suolapitoisuuden takia tarvittiin korroosionkestäviä rakenteita.”

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.

Arkkitehdeillä oli jo aiempaakin kokemusta yhteistyöstä Aurubiksen kanssa. Kuparilevyt asensi paikallinen korsikalainen urakoitsija,
joka toimi koko hankkeen pääurakoitsijana.
Työt käyntiin vuonna 2012
Pohjarakennustyöt 10 000 neliön tontilla alkoivat heinäkuussa 2012.
Hallinto- ja kulttuurikeskuksen viereen varattiin tilaa muun muassa
150 auton pysäköintialueelle. Ensimmäiset rakennuskivet muurattiin
16. lokakuuta 2012. Rakennustöiden virallinen aloitus oli samalla juhlatilaisuus, johon osallistui seudun paikallishallintoa, muiden muassa
Porticcion pormestari Valérie Bozzi.
Aikanaan rakennuspaikalle toimitettiin 1 400 neliömetriä Aurubis
Finland Oy:n esihapetetusta Nordic Brown Light -kuparista valmistettuja kuparikasetteja. ”Kuparikasettien valmistuksesta vastasi suomalainen yhteistyökumppanimme”, Susi selvittää.
”Kupari toimitettiin Korsikalle yhdellä kertaa, alkuvuodesta 2014.
Lasti kuljetettiin rekalla Etelä-Ranskaan, missä se lastattiin uudelleen.
Mantereelta kupari vietiin lautalla Porticcioon.”

UPM:n uudessa pääkonttorissa, Biofore Housessa,
sekä Vuoreksen vastavalmistuneessa koulukeskuksessa
Tampereella on käytössä valaistusteknologiayritys
Helvarin toimittama energiaa säästävä
valaistuksenohjausjärjestelmä.

Merkittävä monitoimikeskus
Kulttuurikeskuksen siipeen sijoitettiin juhlasali sekä mediakirjasto. Hallinto- ja kulttuurisiiven välisessä ulkotilassa on mahdollista järjestää erilaisia yleisötapahtumia, esimerkiksi markkinoita.
”Tilat ovat varsin monikäyttöisiä. Rakennuskokonaisuudesta haluttiinkin tehdä monitoimikeskus”, Susi sanoo.
Rakennus otettiin käyttöön kesällä 2014. Kokonaisbudjetti oli noin
5,5 miljoonaa euroa. Piha-alueen maisemointitöitä vielä viimeistellään.
Arkkitehtien suunnitelmien mukaan alueelle tulee esimerkiksi pensaita
ja suihkulähteitä.
Susi muistuttaa, että kyseessä on myös Aurubis Finland Oy:n kannalta huomattava kohde.
”Vaikka suurin osa Aurubis Finland Oy:n tuotannosta
meneekin vientiin, niin meillä ei aikaisemmin ole ollut tällaisia
kokonaisvaltaisia julkisivutoimituksia Etelä-Eurooppaan.
Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää, ja tilaajalta tämä oli meille
merkittävä luottamuksen osoitus. Korsikalla lopputulokseen ollaan
tyytyväisiä.” Q

KANSAINVÄLINEN, SUOMESSA Karkkilassa toimiva Helvar on
erikoistunut kehittämään energiatehokkaita komponentteja ja ratkaisuja
valaisimiin ja valaistusjärjestelmiin. Valaistuksenohjauksen avulla voidaankin suurissa toimistokohteissa, kouluissa tai vaikkapa hotelleissa saavuttaa merkittävää energiansäästöä verrattuna aiempiin, pitkälti on/off-periaatteella toimineisiin valaistusratkaisuihin.
“Sekä UPM:n toimitalossa että Vuores-talossa on käytetty erittäin
nykyaikaista valaistuksenohjausjärjestelmää, joka kattaa koko rakennuksen”, kertoo Helvarin myynti- ja markkinointipäällikkö Jukka Riikkula.
“Järjestelmässä jokainen käytössä oleva valaisin on oma älykäs yksikkönsä, joka voidaan ohjelmoida käyttäjien toiveiden mukaan. Järjestelmä
sisältää standardisoidun digitaalisen DALI-ohjauksen. Rakennuksen
kaikki valaisimet, järjestelmään liittyvät läsnäoloanturit sekä paneelit voidaan siten saattaa tunnistamaan toisensa ja keskustelemaan keskenään.”
Jukka Riikkulan mukaan etenkin Vuores-talo on yksi pisimmälle viedyistä toteutuksista rakennusten valaistuksenohjauksen suhteen. Talon
eri tiloihin asennetut läsnäoloanturit tunnistavat, milloin ja missä ihmisiä
liikkuu, ja nämä anturit voivat jopa “kysellä” toisiltaan, onko ketään käytä1 / 15 prointerior
31 valoisuuden mittaus, jolloin tavoiteltu
villä näkynyt. Antureihin
liittyy myös
keskimääräinen valoisuuden taso toimistotiloissa on 500 luxia.
“Näin ollen valoisuuden taso on riippuvainen myös luonnonvalosta, eli
järjestelmä tunnistaa luonnonvalon ja ohjautuu sen mukaan”, Jukka Riikkula huomauttaa. “Luonnonvaloa päästään toki hyödyntämään rakennuksissa vaihtelevasti, riippuen muun muassa tilankäytöstä ja talon sijainnista. Haluttaessa myös rakennuksen ulkovalaistukseen on mahdollista
liittää valaistuksenohjausjärjestelmä.”

30 prointerior 1 / 15

1/1 sivua 2 950 €, toimittajan kirjoittamana 3 590 €

ILMOITUKSEN AKTIVOINTI

Energiaa valosta
Helvarin toteuttamassa systeemissä koko rakennus on yhteistä järjestelmää, jolloin kokonaisuus mukautuu aina yhden osatekijän muuttuessa.
Jos tilassa ei liiku ihmisiä, valoja ei kokonaan sammuteta, vaan valaistus
säädetään alas noin 5–10 prosentin teholle. Ihmisen astuessa tilaan valo
sitten pehmeästi nousee, samalla tavalla kuin elokuvateatterissa. Jokainen valaisin on lisäksi itsenäisesti käsiteltävissä, eli esimerkiksi muuntojoustaviksi suunnitelluissa tiloissa valaisimet voidaan aina helposti ohjelmoida uudelleen.

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

Printtilehden ilmoituksen aktivointi sähköisessä lehdessä.
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2/1 sivua 3 590 €, toimittajan kirjoittamana 4 190 €

Mainoksen voi linkittää esim. video- tai esitemateriaaliin.

Tekstin pituus n. 600 sanaa + kuvat.

Hinta 390 €

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

KEVÄÄN UUTUUKSIA GEBERITILTÄ

Tiilijulkisivu on investointi tulevaisuuteen

GEBERITIN UUTUUS CleanLine -suihkukourut yhdistävät
elegantin ulkomuodon helppoon asentamiseen. Lisäksi
innovatiivinen järjestelmä ratkaisee hygieniaongelmat, mitä
monissa suihkukouruissa saattaa esiintyä. Asentamista
helpottamaan on vesieristyslaippa jo valmiiksi kiinnitetty kaivoon
sekä suihkukourun oikea pituus voidaan leikata suihkualueen
mukaisesti asennuksen aikana. Kourun voi asentaa joko seinän
viereen tai keskelle suihkualuetta.
Kun lattiakaivon asennuksen pitää olla niin yksinkertaista
ja kulut niin alhaiset kuin mahdollista on Geberit-lattiakaivo
hyvä ratkaisu. Sillä on selvät edut tasalattiaisiin suihkualueisiin:
minimoitu muotoilu, kekseliäät toiminnot ja yksinkertainen
asennus. Kaivon kannen koko on vain 8 x 8 cm.
Geberit tuo markkinoille kaksi uutta pneumaattista
huuhtelupainiketta, malli 01 ja malli 10. Pneumaattiset
uutuusmallit ovat hyvin monipuolisia vapaan sijoittelunsa sekä
materiaalinsa, rakenteensa, muotonsa ja väriensä ansiosta. Q

Katso video moni-ilmeisestä tiiliarkkitehtuurista
wienerberger.fi/kalasatama

Palstalla yhteistyökumppanit kertovat toiminnastaan.

tarkemmat ohjeet

www.wienerberger.fi

Tiedota uusista tuotteista, palveluista ja yritystänne koskevista

LIUNE PARANTAA ESTEETTÖMYYTTÄ JA LUO LISÄTILAA
Rakennukset suunnitellaan ihmistä varten, ei ihmistä rakennusta varten. Moderni Liune on kotimainen ja
esteettömyysstandardien mukaan kehitetty tuoteperhe, johon kuuluvat liukuovielementti Liune Door, väliseinät ja
sisäkatot. Liune Door antaa meille jokaiselle vapauden liikkua ja toimia arjessa.
Enemmän asumistilaa
• Liune liukuovielementti mahdollistaa kapeammat kulkuaukot.
• Upotetuilla vetimillä varusteltu ovi liukuu rakenteen sisään, jolloin koko kulkutila on
käytettävissä vapaasti.
• Liune Door vapauttaa 1–3 m2 lisätilaa muuhun asumiseen.
• Liune-seinään voi kiinnittää levytyksen alle kalustetuet apuvälineiden kiinnittämistä varten.
• Soveltuu sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen. Liune sopii jokaiseen
en
kotiin, pien- ja kerrostalokohteisiin, julkisiin tiloihin, palvelutaloihin, päiväkoteihin ja
senioriasumiseen.
• Laaja ovimallisto.

ajankohtaisista asioista.

Liune täyttää modernit rakennusvaatimukset
• Liune täyttää esteettömyysvaatimukset asuinhuoneistoissa jo koossa LiO8 sillä vapaa
paa
kulkuaukko on tällöin 810 mm.
• Pitkällä aikavälillä esteettömyys tulee edullisemmaksi, sillä se vähentää tulevaisuuden
den
muutostarpeita.
• Nopea ja helppo asennus, koska Liunen elementti on jo tehtaalla kasattu. Q

Hinta: 1/2 sivua 935 €, toimittajan kirjoittamana 1 210 €

tilausvahvistuksen mukana

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

SYKSYN UUTUUKSIA VM-CARPETILTA
VM-CARPET ESITTELEE Habitare-messuilla syksyn kauneimmat uutuusmatot. Tiia
Erosen suunnitteleman Tähkä-villadhurriematon graafinen ja rytmikäs kuosi edustaa malliston rohkeampaa linjaa. Sisustukselliset värit –
musta, harmaa, beige ja oranssi – luovat raikkaan taustan modernille sisustukselle.
Perinteisempää skandinaavista tyyliä
ilmentävät villa-paperinarumatot Askel ja
Matilda. Askel-matossa toistuu perinteinen
kukonaskel-kuvio, kun taas Matildassa erilaiset sidospinnat muodostavat kauniin, rauhallisen
kokonaisuuden. Kuosit ovat ajattomia ja väriskaala vaalea ja luonnonläheinen. Malleissa laatu
ja design yhdistyvät käyttömukavuuteen.
Kuura puuvilla-paperinarumaton materiaalivalinnassa on huomioitu myös ympäristönäkökohdat. Matossa käytetty puuvillalanka on
tehty kierrätysmateriaalista. Sidoksella on saatu
aikaan pinnan kaunis struktuuri. Q

Kuura-maton
kaunis struktuuri
syntyy paperinarusta ja
kierrätyspuuvillasta.

Lisätietoja: liune@aulislundell.ﬁ, www.liune.ﬁ, www.aulislundell.ﬁ
Aulis Lundell Oy on erikoistunut rullamuovaustekniikalla valmistettavien teräksistenn
kevytrakennejärjestelmien kehittämiseen ja markkinointiin sekä proﬁilien,
en
pientaloelementtien valmistamiseen. Liune Door -liukuovielementtien valmistamisen
rakennusliikkeille ja pienrakentajille aloitimme vuonna 2007. Syksyllä 2014
lanseerasimme sisärakentamisen asennusvalmiin Liune-tuoteperheen.

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.
62 prointerior 2 / 15

1/1 sivua 1 540 €, toimittajan kirjoittamana 1 950 €

Tekniset tiedot:
Painopaikka: PunaMusta
Liimasidonta

Tulostusvalmis Adobe Acrobat
tai Adobe InDesign PDF-tiedosto
tai Photoshop EPS / TIFF / JPEG-tiedosto.
Resoluutiolla 300 dpi ja CMYK väreissä.
Kuvatiedostot:
Toimitetaan sähköisessä muodossa.
Photoshop EPS, TIFF tai JPEG-tiedostona,
CMYK-väreissä ja

SAKSALAINEN SOLARLUX GMBH on
kehittänyt monipuolisen tuotemalliston lämpöä eristäviä taitto-ovia, joilla voidaan yhdistää
sisä- ja ulkotilat suureksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Liukuovista poiketen valoaukko
saadaan tarvittaessa hyödynnettyä koko
leveydeltä.
Halutun ulkonäön ja vaaditun lämmöneristyksen mukaan on valittavissa useita eri
karmivaihtoehtoja. Solarlux SL 97 -järjestelmällä voidaan saavuttaa jopa 0.8 U -arvo
koko rakenteelle.
Ulkonäöllisesti malliston lippulaiva on
ainutlaatuinen SL 82 -järjestelmä, jonka pintalistaton rakenne keventää lasiseinän ulkonäköä ja luo tasaisen yhtenäisen lasipinnan.
Solarlux SL 82 -järjestelmä sai vuonna 2010
arvostetun ”Reddot design” -maininnan.
Solarluxin taitto-ovet, talvipuutarhat ja
terassilasitukset ovat esillä Vitrea Oy:n osastolla 3c43 Finnbuild 2014 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 1.–3.10.2014. Q

Dekton Ananké
Anan
nké 20
2 mm.

Tähkä-maton
kuosi on
rytmikkään
graafinen.

2 / 15
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PROFININ FULL GLASS MENEE MAAILMALLE

Lisätietoja: info@vitrea.ﬁ, www.vitrea.ﬁ

PROFIN OY tunnetaan lasiliukuseinien vahvana suomalaisena suunnittelijana ja valmistajana.
Nyt Profin on laajentanut viime vuonna esiteltyä Full Glass -mallistoa kiinteällä ikkunalla.
Full Glass on Proﬁnin ensimmäinen kokolasinen ikkuna- ja oviratkaisu. Full Glass -tuoteperheessä puitteiden ja karmien kohdalla musta silkkipainettu lasi peittää puuosat. Ilme on moderni
ja linjakas.
Full Glassissa yhdistyvät Proﬁnin vankka kokemus puurakentamisesta ja yhteistyössä arkkitehtien kanssa tehty tuotekehitys. Kolmen vuoden kehityksen tuloksena Full Glass on sekä
lämpöarvoltaan erinomainen että muotoilultaan ennennäkemätön.
”Full Glass on herättänyt voimakasta mielenkiintoa kotimaassa ja ulkomailla. Ratkaisuna se
antaa uusia arkkitehtonisia mahdollisuuksia”, Proﬁnin toimitusjohtaja Mikko Haapala kertoo.
Tuotteen vetovoimasta kertoo se, että Proﬁn allekirjoitti juuri ison vientisopimuksen latvialaisen sairaalan kanssa.
”Proﬁn hakee yhä isompia vientimarkkinoita Eurooppaan ja Aasian. Latvian kauppasopimus
on erinomainen alku tälle”, Haapala sanoo. Q

ERIKOISIA LASITYYPPEJÄ
JORVIN LISÄRAKENNUKSEEN

UUSIA ALAKATTORATKAISUJA BRAINWOODILTA
DESIGNPANEELEIHIN JA -RATKAISUIHIN
erikoistuneen Brainwoodin valikoimiin on viimeisen vuoden aikana tullut useita uusia alakattoratkaisuja, joita
yhdistävät mm. akustinen mukavuus, puun käyttö, ekologisuus sekä mielenkiintoinen visuaalinen ilme. Tällaisia
ovat esimerkiksi 4akustik EasyAccess, Cloudakustik ja
Oberflex Tectonique 5.5.
4akustik EasyAccess (kuvassa oik. ylh.) on
4akustik (Topakustik) -akustiikkapaneeleistaan tunnetun Fantonin kehittämä alakattoratkaisu, joka ratkaisee
avattavuuden nimensä mukaisesti vaivattomalla ja lisäksi
tyylikkäällä tavalla. EasyAccess soveltuu käytettäväksi
monenlaisissa tiloissa, mm. käytävissä. EasyAccess on
helppo asentaa ja ylläpitää.
Cloudakustik (ylh. vas.) on Fantonin Islen ohella
helposti toteutettava akustiikkaratkaisu, katosta roikkuva akustiikkaelementti. Cloudakustikia on saatavilla
kolmessa eri koossa: large, medium ja small, 4akustikin
tapaan useissa eri väreissä. Niin EasyAccess kuin
Cloudakustik:kin ovat hyvin yhdistettävissä esimerkiksi
seinään asennettuihin 4akustik-akustiikkapaneeleihin.
Tectonique 5.5 (alimm. kuva) on ranskalaisen
Oberﬂexin uusi alakattomallisto. Designers 5.5-toimiston suunnittelema laaja mallisto hyödyntää
Tectoniquessa Oberﬂexin puuviilulaminaatteja tuoden
ne uudella tavalla myös kattokäyttöön. Tectonique-mallistoon kuuluu 24 eri mallia sisältäen niin sileitä (6 kpl)
kuin kolmiulotteisiakin (18 kpl) malleja. Akustisilta ominaisuuksiltaan Tectonique heijastaa, absorboi tai hajottaa ääntä, mallista riippuen. Jokainen Tectoniquelaatta on helposti avattavissa ja irrotettavissa. Valmiiden
paneelimoduulien lisäksi Tectoniqueen kuuluu kaikki
asennuksessa tarvittavat proﬁilit, kiskot ja tarvikkeet. Q

Proﬁn on 40-vuotias pohjoissuomalainen yritys, joka on valmistanut lasiliukuseiniä reilut 20
vuotta. Vuosittain niitä viedään yli 30 maahan, mm. Japanin ja Venäjän vaativille markkinoille.
Lisätietoja: www.proﬁn.ﬁ

IKI-FORMICA TUOTTEILLE
MALLISTOBAARI VALLILAAN

MESSUILLA NÄHTYÄ

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN
KUVAT: KLH-GLASS

Ilmoitusaineisto:

SOLARLUX TAITTO-OVET YHDISTÄVÄT SISÄ- JA ULKOTILAT
TOIMIVAKSI KOKONAISUUDEKSI

Matilda-matossa yhdistyvät
Lisätietoja: www.dekton.com
erilaiset sidospinnat.

Lisätietoja: www.vm-carpet.ﬁ

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

Uusi kylpyhuonekonsepti Dektonin ansiosta
Uusi kylpyhuonekonsepti SiD – Svedbergs Individual Design on
Svedbergin ja Cosentinon yhteistyöprojekti, jossa uutta Dektonmateriaalia käytetään yhdessä erilaisten ovipintojen, kahvojen,
pesualtaiden, säilytyskalusteiden, yläosien ja peilien kanssa. Kaikki
osat valmistetaan huolella yksityiskohtia ja käsityötä unohtamatta, mikä
mahdollistaa omanlaisen kylpyhuoneilmeen luomisen.
Dekton on erinomainen materiaali kylpyhuoneeseen, sillä se
hylkii meikki-, kynsilakka-, hiusväri- ja hammastahnatahroja. Pinta on
naarmuuntumaton eikä siten vahingoitu saksista, kynsileikkureista tai
pinseteistä. Lisäksi se kestää kuumuutta, joten sen päälle voi huoletta
laskea vaikkapa hiustenmuotoilijan. Tasot leikataan asiakkaan haluamaan
pituuteen, enimmäispituus on 300 cm. Q

KUVA: SVEDBERGS / MARCUS LAWETT

Aineistovaatimukset

Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva. Se on kestävä ja
eri julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa tarvitseva.
Tiili ikääntyy kauniisti patinoituen ja kestää siten hyvin
aikaa myös ulkonäkönsä puolesta.

VIISI UUTTA DEKTON® VÄRIÄ
DEKTON BY COSENTINO mallisto laajenee viidellä uudella värillä,
joiden inspiraationlähteenä on ollut luonnonkivi pinnoille joilla on korkeat
vaatimukset sekä ulkonäön että kestävyyden suhteen. Dektonin huikeat
tekniset ominaisuudet mahdollistavat materiaalin käytön sekä ulkona että
sisällä, yhtälailla kodeissa kuin julkistiloissa.
Dekton on innovatiivinen ja ultrakompakti materiaali, joka on
kehitetty arkkitehtuurin ja sisustuksen maailmaan. Kaikki viisi uutta väriä
Aura, Edora, Irok, Kairos ja Vegha ovat kaikki saaneet inspiraationsa
luonnonkiven eri vivahteista ja kuvioista. Yhteistä uusille väreille on kauniit
kuvioinnit, kestävyys ja lukuisat käyttömahdollisuudet. Materiaalin erittäin
alhainen imukyky, värinpitävyys, tahraantumattomuus, kulutuksen kesto,
naarmuuntumattomuus sekä lämpötilanvaihteluiden kestävyys tekevät
Dektonista ihanteellisen materiaalin sekä ulko- että sisätiloihin.

Lisätietoja: www.geberit.ﬁ/innovaatiot

AJANKOHTAISTA-OSIO

Lehden koko: 230 x 297 mm

“Energiansäästö valaistuksenohjauksen avulla on jopa 70 prosentin luokkaa”, Jukka Riikkula muistuttaa. “Esimerkiksi Vuoreksessa järjestelmään voidaan syöttää erilaisia vaihtoehtoja vuorokaudenajan mukaan,
päivälle, illalle tai yölle. Järjestelmän reititin voi sisältää kellon, jolloin jopa
itsenäisyyspäivän juhlavalaistus tai Earth Hourin kaltainen valojen sammutus hoituvat automaattisesti.”
“UPM:n toimistohuoneissa on kaksi valaisinta huonetta kohden, joista
toiseen on kiinnitetty anturi”, Jukka Riikkula jatkaa. “Järjestelmä toimii automaattisesti, eikä käsikytkimiä ole siellä käytössä. Koituva säästö
nimittäin herkästi menetetään, jos ihmiset itse menevät tekemään säätöjä. Mahdollisessa vikatilanteessa täydet valot syttyvät päälle, eli pelottavaa säkkipimeää ei tule. Talon kokoushuoneissa on lisäksi käytössä käyttökytkimiä, joihin on etukäteen ohjelmoitu erilaisia vaihtoehtoja vaikkapa
videoprojisointeja silmällä pitäen. Tällöinkin valaistustilanne muuttuu pehmeästi liukuen.”
“Turvallisuuden ja huollon valvonnan kannalta järjestelmällä on myös
etunsa. Vuoreksessa automaatio on viety niin pitkälle, että yksittäisistä
luokkatiloista ja kerroksista saadaan energiankulutustietoja. Valaisinten
kulutusta voidaan seurata reaaliajassa ja nähdä, jos vaikkapa jossakin on
lamppu palanut. Valaistuksenohjausjärjestelmä lähettää tiedot rakennusautomaatiolle, ja lopuksi nähdään, onko lamppu vaihdettu ajoissa.” Q

INTERIOR CONSULTING OY avaa pääkaupunkiseudun arkkitehdeille ja suunnittelijoille Formica IKI -tuotebaarin Vallilan Akselissa Lemuntie
3–5:ssä osana Helsingissä pidettävää Design Week -tapahtumaa.
Kutsumme sinut Helsinki Design Weekin järjestämään Showroom
Walk -tapahtumaan ja samalla tutustumaan Formica IKI -levymallistoihin, ja
erilaisiin työstö- ja tuotesovelluksiin.
Interior Consulting Oy:n baarimikot opastavat asiakkaita tuotteiden
osalta ja pyrkivät löytämään vastaukset sekä ratkaisut projekteihin.
Showroom Walk -tapahtumassa 11.9. ovat paikalla myös Formica IKI
Oy:n sekä IKI-levy komponenttien valmistajan Tälli Oy:n edustajat.
11.9. alkaen palvelemme suunnittelijoita arkisin klo 9.00–16.00 välillä.
Tervetuloa Vallilaan IKI-asioissa. Q

Muistuttaa ytimekkäästi asiakastanne messuosallistumisenne viestistä.

Jorvin sairaalan päivystysrakennuksessa
on uudenlaisia, sähkövirralla ohjattavia
himmennettäviä laseja. Niin sanotut älylasit
projektiin toimitti KLH Glass Ky. Laseja
asennettiin sekä oviin että toimenpidehuoneiden
käytäväseiniin.

Lisätietoja: www.interiorconsulting.ﬁ, www.tallioy.com

50 sanaa + kuvamateriaali

Formica Younique® tarjoaa uskomatonta joustavuutta omien kuvioiden tai
mallien toteuttamiseen. Vangitse hieno kuva tai yrityksen logo, toteutamme sen teille halutusti korkeapainelaminaattiimme.

Brainwood on mukana Habitare-messuilla 10.–14.9.2014.
Tervetuloa osastolle 7 P 67!
Lisätietoja: info@brainwood.ﬁ, www.brainwood.ﬁ
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Hinta: 935 €
ESPOON JORVIN sairaalan vanhojen rakennusten viereen on rakennettu päivystyslisärakennus, joka otettiin käyttöön tammikuun 2016
lopulla. Uudisrakennusta tarvittiin, koska Jorvin päivystystilat oli todettu
liian ahtaiksi ja epätarkoituksenmukaisiksi.
Uuteen lisärakennukseen sijoitettiin Jorvin lasten ja aikuisten päivystykset sekä yleinen päivystysosasto. Rakennuksen sisäänkäynti on Turuntien puolella.
Älykkäitä lasiratkaisuja
Erikoislaseistaan tunnettu keuruulainen KLH Glass Ky asensi sairaalan
uuteen päivystysrakennukseen sähköisesti himmennettäviä älylaseja.
”Toimitimme älylasit Jorvin palovammaosastolle, osastoiviin väliseinä
ikkunoihin ja oviin”, KLH Glassin toimitusjohtaja Juhani Hämeenniemi
kertoo.
Yritys asensi myös ikkunoiden alumiinikarmit. Palo- ja älylasit liimattiin
yhtenäisiksi eristyslasielementeiksi, jotka asennettiin ikkunoihin ja oviin.
Sairaalan palovammaosaston ikkunat ja karmit täytyi hyväksyttää
paloviranomaisilla ja Espoon rakennusvalvonnalla.
”Aikaa tähän meni useampi kuukausi ja paljon dokumentteja.”
”Lisärakennuksessa on myös kolme liukuovea, joiden ikkunoihin lisättiin himmennettävä älykalvo. Tilaaja oli määritellyt oven toimittajan ja mallin.”
KLH Glass sovitti älylasit liukuoviin ja teki tarvittavat muutokset.
”Lasien himmennystä ohjataan 110 voltin vaihtovirralla. Kun kaksoisliukuovi liikkuu, kytkettyjen sähköjohtojen on liikuttava mukana. Emme
löytäneet tähän valmista ratkaisua tai riittävän siroja kaapelivaunuja.
Suunnittelimme itse tähän soveltuvan ratkaisun”, sanoo Hämeenniemi.
Sähkö kirkastaa lasit
Jorvin sairaalan lisärakennuksen himmennettäviä älylaseja ohjausjärjestelmään on liitetty yhdeksän muuntajaa.

”Tilaaja valitsi katkaisimien paikat. Sähkö ohjautuu releiden kautta
muuntajille”, selittää Hämeenniemi.
”Muuntajien koot mitoitettiin sen mukaan, miten suuria älylasipintoja sähkövirralla kussakin tapauksessa himmennetään. Mitoitukset
tehtiin kolmen, viiden ja 17 neliömetrin mukaisesti.”
”Nämä muuntajat kehitettiin erikseen juuri älylasien virranohjausta
varten.”
Kun himmentimen ohjaus on päällä, älylasin sähkönkulutus on
Hämeenniemen mukaan noin 0,06 kilowattia (kW).
”Lasin ohjaus toimii siten, että sähkövirta kirkastaa älylasin. Kun
sähköt eivät ole päällä, lasi pysyy sameana ja läpinäkymättömänä.”
Ohjausvirta kytketään päälle joko katkaisimella tai kaukosäätimellä.

ILMOITUS

SELKEITÄ LEVYLINJOJA UUDELLA
GYPTONE D2 AKUSTISELLA
PIILOKIINNITYSRATKAISULLA
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN
KUVAT: GYPROC

Gyproc lanseeraa uuden Gyptone D2 -piilokiinnitysjärjestelmän keväällä 2015. Tuotteen
tavoitteena on auttaa suunnittelijoita ja samalla myös loppukäyttäjiä tiloissa, joissa halutaan
nauttia selkeistä levylinjoista menettämättä avattavuuden etuja.

ADVERTORIAALIT

Onnistunut kokonaisuus
Ovilasien lisäksi älylasia on Jorvissa asennettu toimenpidehuoneiden lasiseiniin, joten himmennyksen ollessa kytkettynä käytäviltä ei voi
nähdä toimenpidehuoneen sisäpuolelle.
Yhteen älylasiin kiinnitetään vain yksi sähköllä himmennettävä
kalvo, jonka maksimikoko voi olla 1 500 mm x 2 800 mm.
KLH Glass Oy:n osalta Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen projekti alkoi loppuvuodesta 2014, kun tarjouskilpailu lähti käyntiin.
”Urakkaamme Jorvissa kuului lasien, karmien ja kaksoisliukuovien
toimitus, sekä asennus. Muuntajien johdotukset muuntajilta laseille
teimme tilaajan laatimien suunnitelmien mukaan”, kertoo Hämeenniemi.
Kiinteät ikkunat asennettiin ensin ja lasiovet vasta viimeisessä vaiheessa.
”Jorvin lisärakennus oli omalla tavallaan haastava kohde. Lasiasennuksissa piti ottaa paljon asioita huomioon. Kokonaisuus onnistui
kuitenkin hyvin”, Hämeenniemi toteaa. Q

”AKUSTIIKKALEVYJÄ ON totuttu näkemään erilaisissa julkisissa
tiloissa ja niiden suunnittelun toiveena on aina ollut huomaamaton rakenne.
T-listat on haluttu saada piiloon ja silloin ainoa hyväksi havaittu tapa on piilokiinnitysjärjestelmä”, toteaa Gyptonen myyntipäällikkö Markku Itänen.
Gyprocin uusi D2 -piilokiinnitysjärjestelmä pitää huolen, että toive
toteutuu. Gyptone D2 -levyissä on urat, joiden avulla levyt kiinnittyvät
T-listajärjestelmään. ”Aiemmin tämä kiinnitysratkaisu, nimeltään D1, oli
toteutettu levyjen taakse kiinnitetyillä raudoilla. Uusi ratkaisu on aiempaa
kevyempi ja siten avattavuus ja myös asennettavuus helpompia”, Itänen
kuvailee.
Levyt ovat edelleen moduulikokoa 600 x 600 mm ja levyjen paksuus
on 12,5 mm. Uusia Gyptone D2 -levyjä on saatavilla kaikilla tutuilla reikämuodoilla sekä myös täysin sileänä mallina. Kaikissa rei’itetyissä Gyptonetuotteissa on taustapinnalle kiinnitetty akustinen huopa, joka vaimentaa
ääniä tehokkaasti esimerkiksi korkeissa huonetiloissa. Tehdasmaalattujen
levyjen kiiltoaste on 5-9, antaen tilaan hyvää valonheijastavuutta ja käyttäjälle helppohoitoisuutta (sävy vakiovalkoinen NCS 0500).
Järjestelmään kuuluvan T-listajärjestelmän nimi on T-24 Cross-lock
Unipro, joka koostuu Cross-lock -kannatinlistoista ja lukituskappaleista,
ripustin-osista ja T-24 kulmalistoista.

Advertoriaali kertoo tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä laajemmin.
Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty ilmoitus,
jolla kerrot enemmän. Linkitä video mukaan advertoriaaliin.
Hinta: 1/2 sivua 2 310 €, toimittajan kirjoittamana 2 610 €

resoluutiolla 300 dpi.

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.
1/1 sivua 2 950 €, toimittajan kirjoittamana 3 590 €

Toimituksen osoite:

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

aineisto@publico.com

2/1 sivua 3 590 €, toimittajan kirjoittamana 4 190 €
2 / 16
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Tekstin pituus n. 600 sanaa + kuvat.

MILLAINEN TYÖ, SELLAINEN TILA
TOIMISTOJEN MUODONMUUTOSTA
KIRITTÄÄ ACTIVITY-BASED WORKPLACE
-AJATTELU
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

EFG-konsernin tuotekehitysjohtaja Marianne Dahl miettii päivittäin, kuinka yritysten tulisi
organisoida toimistonsa – nyt ja tulevaisuudessa. Norjalainen Dahl tietää, että yritykset janoavat
muutosta: taantuman tuulet ovat saaneet aikaan sen, että eri tilaratkaisuilla pyritään hakemaan
tuntuvia taloudellisia säästöjä. Paljon pinnalla ollut Activity-Based Workplace (ABW) on selkeästi
uuden ajan johtotähtiä, Dahl toteaa.
”ABW:N ANSIOSTA on mahdollista supistaa tarvittava tila puoleen
entisestä.” Eri tutkimusten mukaan ABW:n avulla voidaan myös rakennuskustannuksia leikata kolmanneksella ja energialaskua puolella. Ja sitten on tuottavuus, aikakautemme uusin tehomantra: ”Aktiviteettipohjaisesti muokatussa uudenlaisessa työkulttuurissa tuottavuus voi nousta
jopa 77 %”, toteaa Dahl.
Trendit tutuksi
EFG:n Oslon toimistolta Helsinkiin vierailulle saapunut Dahl osaa numeronsa, sillä hänen tehtävänsä on löytää ja tulkita hiljaisia signaaleja, jotka
tulevat mullistamaan toimistomaailmaa tänään ja huomenna. Työnkuvaan kuuluu, että Dahl kiertää alan messuja ja laatii säntilliset trendiraportit organisaation käyttöön. Toimistoista puhuttaessa on kuitenkin merkillepantavaa, että Dahl ei niinkään ole kiinnostunut designﬁilistelijöiden
näkemyksistä, vaan turvaa massoihin:
”Tutkimme paljon sitä, mitä ihan tavalliset ihmiset ajattelevat ja mitä
he haluavat.” Kaikki suuret muutokset vaativat taakseen volyymia – esimerkiksi kotien sisustuksessa television ylivalta horjuu siinä missä kirjahyllynkin: sekä tv-ohjelman että kirjan saa tabletin näytölle kätevästi ja
neliöitä säästäen. ”Digitaalinen muutos tulee jatkumaan vahvana”, Dahl
uskoo.
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Mikrosiru joka tuoliin ja pöytään?
Tämä tarkoittaa myös sitä, että teknologia ja design tulevat lyömään kättä
uusilla ja yllättävälläkin tavoilla. Teknoﬁrmat etsivät kumppaneita huonekalupuolelta ja päinvastoin, ja ennakkoluulottomille edelläkävijöille on
tilausta: ”Uusia mahdollisuuksia on avautumassa paljon, kun eri toimialoilta olevat toimijat tekevät yhteistyötä.”
Samalla on pidettävä mielessä, että eri tuotteiden elinkaaret eivät aina
ole bisneksen kannalta otollisia: jos ”täydellisen työpöydän” käyttöikä on
10–20 vuotta, pöydällä ehtii käväistä sangen monen näköistä tietokonetta. Tukeeko pöytä tietotyöläisen duunia parhaalla mahdollisella tavalla
viiden vuoden päästä? Vai käykö niin, että pöytä on tietokone?
Projektimestarin suosikkipöytä
Tavallaan tuon tulevaisuuden syrjässä ollaan jo enemmän kuin kiinni.
EFG:n showroomissa Arabiassa on nähtävillä mm. EFG Hide Tech
-pöytä, johon on integroitu näyttö sekä laajapintainen EFG Collaborate
-projektipöytä. Dahlin mukaan projektipöytä on esimerkki siitä, miten
ABW:tä on sovellettu pöytiin:
”Halusimme tehdä selvän pesäeron kokouspöytään tällä tuotteella.
Lähdimme miettimään, millainen pöytäratkaisu tukisi nimenomaan projektitiimiä mahdollisimman hyvin.” EFG:n tuotekehitys huomasi pian, että

projekteissa on olennaista tilan runsaus: pöydälle pitää mahtua runsaasti
dataa sen eri muodoissa.
Showroom tarjoaa muitakin vastaavanlaisia kurkistuksia tulevaisuuteen. Esimerkiksi uudenlainen työpöytä muistuttaa käyttäjää – aina halutessa – siitä, että on aika lopettaa istualten työskentely ja seisoa tovi.
Pöydän taso nousee ja laskee tarpeen mukaan ja kuhunkin digipöytään
saa omat valmiiksi kustomoidut asetukset. ”Näin pöytä voi muistuttaa
istujaa vaikkapa 30 minuutin välein, että täytyy taas seisoa hetki”, Dahl
kuvailee.

Akustiikka edellä
Monipuolisilla akustiikkalevyillä on kasvavaa kysyntää sisustuspuolella.
Tässä yhteydessä akustiikalla tarkoitetaan kaikkia äänen ominaisuuksia
tilassa – akustiikkaahan voidaan määritellä esimerkiksi puheenymmärrettävyydellä, jälkikaiunta-ajalla tai taustamelutasolla.
”Akustiikka on aina ollut merkittävä alakattomateriaalien valintakriteeri
ja nyt siitä on tullut myös sisäilmaston tärkeä laadun kuvaaja”, summaa Itänen.
Itäsen mukaan sopiva akustiikka on riippuvainen siitä, mihin kyseistä
tilaa käytetään ja siten suunnitellun akustiikan tulee soveltua juuri kyseisen tilan käyttöön. Tilan akustisten olosuhteiden on oltava sopusuhteessa
myös tilan kokoon, ettei esimerkiksi liika vaimennus syö puhe-energiaa,
jolloin liian pieni äänitaso voi haitata puhumista tai esiintymistä.
Akustiikkaan liittyen puhutaan usein absorptiokertoimista eri taajuuksilla. Tarkemmat vaimennusominaisuudet määräytyvät monen asian
summana, kuten esimerkiksi käytetyn vaimennuspinta-alan, reiän koon,
alaslaskun, taustavaimennuksen ja rei’itysalan perusteella. ”Monissa
tapauksissa onkin suositeltavaa käyttää Gyptone-levytyyppiä, joka toimii
vaimentavasti laajalla taajuusalueella 125 – 4 000 Hz.”

Personoimalla paras!
Jo pitkään on tietenkin ollut vallalla trendi, jossa työpiste valitaan satunnaisesti, mutta nyt mukana kulkee RFID-kortti, jonka avulla ladataan työpisteeseen käyttäjän haluamat asetukset. Näin personointi käy käden
käänteessä – ja vaihtelun viehätys yhdistyy tuttuun ja turvalliseen.
Tietysti on kyse myös rahasta. Dahl huomauttaa, että jos organisaatiossa on sata ihmistä töissä, ehkä 70 on yhtä aikaa paikalla päivisin –
osa tekee etäpäivää, osa on asiakastapaamisissa, jotkut sairaana jne.
Kannattaako talossa silti olla ne sata työpistettä ”kaiken varalta” odottamassa? – Ei varmasti, Dahl vastaa.
”Kun organisaatioiden tarpeita ja tilankäyttöä tutkitaan, voidaan löytää
toimiva ratkaisu, joka säästää neliöiden määrässä. Näin joustavammilla
kalusteilla saadaan selvää rahallista hyötyä.”
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Tilasta toiseen
EFG:n sommittelemassa uuden työn infrassa on tiloja itsenäiseen työntekoon, tiimityöhön ja ihan rentoutumiseen. ”Istu missä haluat” -teesi vaatii
kuitenkin myös uudenlaisia tukiratkaisuja toimiakseen hyvin. Ennen oma
takki ja tavarat tuotiin muitta mutkitta omalla työpisteelle – ja siellä ne säilyivät – mutta uusi mobiilimeininki vaatii säilytyslokeroita vähän jenkkikoulujen tyyliin. ”Tarvitaan säilytysratkaisuja eteistilaan, jotta saadaan tavarat
talteen”, Dahl summaa.
EFG kehittää ratkaisuja, jotka varmasti voivat herättää myös muutosvastarintaa työpaikan tervaskannoissa, joilla on ollut sama sermikoppi ja
kahvimuki 20 vuotta. Tämä on vallan ymmärrettävää, koska työntekemisen rutiinit juurtuvat syvälle ihmisiin. ”Uudelleenohjelmoiminen” on kuitenkin yleensä varsin vaivatonta, koska uudet tavat opitaan nopeammin kuin
väki arvaakaan.
Tuunaa oma toimisto?
Toimistojen muodonmuutoksessa on myös kyse työnantajaimagosta.
Siinä missä 2000-luvun alussa ilmainen kokisautomaatti riitti pitämään
parikymppiset tyytyväisinä, tämän päivän app-sukupolven hurmaamiseen
vaaditaan vähän enemmän.
”Yksi meidän tehtävistämme tuotekehityksessä on miettiä, mitkä ovat

ne työntekemisen tavat, jotka ovat kaikkein mieluisimpia uuden sukupolven työntekijöille”, toteaa Dahl. Hänen mukaansa kaukana ei ole sekään
päivä, jolloin työntekijät suunnittelevat toimistokalusteet – ainakin osittain
– itse.
”Siihen suuntaan mennään koko ajan, että räätälöiminen tulee yhä
kattavammaksi.” Räätälöinti onkin jo siinä mielessä valtavirtaa, että ”standardin mukaan tehdystä” puhumisen voi pian jo lopettaa. Q
5 / 14

prointerior 35

Unohtamatta sisäilmastoa
Tilojen suunnittelussa on lähtökohtaisen tärkeätä, että VOC-lähteisiin vaikutetaan jo tuotteita ja materiaaleja valittaessa. Kaikki Gyptone-tuotteet ovat tämän suhteen vahvassa asemassa, koska ne ovat luonnonainepohjaisia eivätkä siten vaikuta haitallisesti ympäristöönsä. Sisäilmastoa
parantaakseen Gyproc on ottanut suurimpaan osaan Gyptone-tuotteista
mukaan Activ’Air -ominaisuuden, joka testatusti vähentää sisäilman formaldehydipitoisuuksia. Tästä on käyttäjän kannalta hyötyä erityisesti silloin, kun uusia vastavalmistuneita tiloja otetaan käyttöön heti valmistumisen jälkeen.
Rakennustietosäätiö on hyväksynyt Gyptone-akustiikkalevyt pintamateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1. Kaikki Gyptone-alakattolevyt
ovat CE-merkittyjä ja niiden EPD-arvot löytyvät myös Gyptonen
www-sivuilta.
Itäsen mukaan Gyptone D2 -ratkaisut sopivat monenlaisiin tiloihin
sisustuselementtinä, sillä ilmettä voidaan muokata reikämuotoja vaihdellen ja reunakaistoja hyväksikäyttäen.
Vaivaton huolto
Gyptone-levyjen hoitamisesta Itänen toteaa, että levyjä tulisi imuroida
pehmeällä harjasuuttimella säännöllisesti – ja myös avattavien levyjen
taustapinnat voidaan tarvittaessa imuroida. ”Tahrat voidaan puhdistaa
kostealla sienellä ja miedolla yleispuhdistusaineella”, hän vinkkaa.
Lisäksi levyt ovat asentajan ja käyttäjän
kannalta kevyitä käsitellä, sillä paino on vain
noin 9 kg m2. ”Avattavan alakaton käyttöetu
on juuri siinä, että katon takana olevaan talotekniikkaan on helppoa päästä käsiksi”, Itänen muistuttaa. Q
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